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๑. ส่วนน ำ 
ควำมน ำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔  ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร   เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของท้องถ่ิน (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีที่ผ่านมา (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.;  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗;  
ส านักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล , ๒๕๔๘;  สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย, ๒๕๔๗; 
Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓)  พบว่า  หลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  มีจุดดี
หลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก 
ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)       ไดช้ี้ให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปรบัเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมคีวามรอบรู้อย่าง
เท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านรา่งกาย สติปัญญา  อารมณ์และศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืน้ฐานจิตใจที่ดีงาม 
มีจิตสาธารณะ  พร้อมทัง้มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ื้นฐานทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  ซึ่งแนวทางดังกลา่วสอดคลอ้งกับนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียน 
มีคุณธรรม รักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถ   อยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันต ิ(กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๕๑)   
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จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๔๔ ที่
ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคน
ในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน   สู่ศตวรรษที่ ๒๑   จึงเกิดการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๔๔  เพื่อน าไปสู่ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์   
จุดหมาย   สมรรถนะส าคัญ  ของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อ
ใช้เป็นทิศทาง ในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้น
ต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา
เรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น   อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่
ละระดับ  และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจน
ต่อการน าไปปฏิบัติ 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
             มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถ  ช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้   การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพ   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน      

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน  อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการ
วางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
 ดังนั้นโรงเรียนกุดจกิวิทยาคาร จึงจดัท าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  
เปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเลือกเรียนในรายวิชาตา่งๆ ตามความถนัด 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึษำ 
 จากการทบทวนภารกิจในรอบปีที่ผ่านมมา และการวิเคราะห์บริบท (Context  Analysis) โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis และ Balance  Scorecard (BSC) ในการก าหนดมุมมองให้ครอบคลุมทั้ง   ๔  มิติ เพื่อหาศักยภาพใน



๓ 

 

 
 

การวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๒) ภายใต้แนวทาง ๔ ใหม่ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ตามแนวทางของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – 
Based  Management : SBM) และหลักธรรมาภิบาล   (Good  Governance)   เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์   กลยุทธ์  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   ปรัชญา  ค าขวัญ  และ นโยบาย  ดังนี ้
 
๑.  วิสัยทัศน์ 
 “โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุขภาพแข็งแรง มารยาท
งามตามความเป็นไทย  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  พันธกิจ 
 ๒.๑ พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
              ๒.๒พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับ
การศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
              ๒.๓ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีมารยาทงามตามความเป็น
ไทย  
 ๒.๔ ส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชพี 
             ๒.๕ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้
สอดคล้องกับการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๒.๖ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรพัยากรในท้องถ่ินมาใช้ในการจดัการศึกษา 
           
๓.  เป้ำประสงค ์ 
 ๓.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
              ๓.๒ เพื่อใหน้ักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              ๓.๓ เพื่อให ้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน 
 ๓.๔เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕ เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ภายในโรงรียนอย่างเพียงพอ 
๓.๖เพื่อให้ผุ้ปกครอง  ชมุชน  ท้องถิ่น  และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการและระดม

ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพฒันาการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 



๔ 

 

 
 

๔.กลยุทธ์  
 กลยุทธ์  1  พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์  2  พัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา 
 กลยุทธ์  3  สรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์  4  การพัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 กลยุทธ์  5  พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
ปรัชญำ 
 สุสสูส   ลภเต  ปญญ   ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา 
ค ำขวัญ 
 เรียนดี     วินัยเด่น     เน้นกีฬา     รักษาสิ่งแวดล้อม 
อัตลักษณ์ 

รักการออกก าลังกาย  ทักทายไหว้สวย 
เอกลักษณ์ลักษณ์ 
 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
 
จุดเนน้กำรพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
           ๑. เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้ 
               ๑.๑ มุ่งเน้นการเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือสังคม 
และการมีมนุษย์สัมพันธ ์
               ๑.๒ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชพีเพื่อเป็นพื้นฐานในการศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
               ๑.๓ มุ่งเน้นการเพาะบม่นิสัยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรณุา ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีกิริยาทา่ทางสง่างาม 
               ๑.๔ มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล 
               ๑.๕ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางดา้นกีฬา และมีสุนทียดา้นดนตรีศิลปะ 
               ๑.๖ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตา่งประเทศ 
               ๑.๗ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒. ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ ห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียน 
           ๓. ส่งเสริมการระดมทรพัยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  



๕ 

 

 
 

           ๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่การบริหาร และการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 
           ๕. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาคร ูสื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอน โดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และอื่นๆ 
           ๖. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตา่งประเทศ 
           ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย การมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบประกัน
คุณภาพ 
           ๘. พัฒนาการจดับรรยากาศ ภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และจดับรรยากาศในการท างานเพื่อสร้างเสริม
การมีสัมพันธภาพที่ดตี่อกันของบุคลากร 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนกดุจิกวทิยาคาร  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี ้
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและ
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีด้านตา่ง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกต้อง เหมาะสม และมคีุณธรรม 
 
 



๖ 

 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับร่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ )  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 
๑.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.มุ่งมั่นในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจติสาธารณะ 
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หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น และงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนกุดจิกวทิยาคาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี ้

๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสรา้งและอัตราเวลาการจดัการเรียนรู้หลักสตูรสถานศึกษา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม   
    ๑.  คณิตศาสตร์ ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๒. ภาษาไทย ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๓. วิทยาการค านวณ ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔. การป้องกันการทจุริต ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๕.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๖.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ ๒๔๐       ๒๔๐ 
 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 



๘ 

 

    ๒.  กิจกรรมนักเรยีน 
            o ลูกเสือ – เนตรนาร ี
            o  ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์๑ ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร ์๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร ์๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร ์๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๒.๐(๘๐) ส๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา  ๒ ๒.๐(๘๐) 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและ       
                   พลศึกษา ๑ 

๑(๔๐) พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและ       
                    พลศกึษา ๒ 

๑(๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศลิปะ ๑ ๑(๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศลิปะ ๒ ๑(๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๑ 

๑(๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๒ 

๑(๔๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๐๐) 
 ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) ค๒๑๒๐๒   คณติศาสตร์       ๐.๕(๒๐) 
 ท๒๑๒๐๑   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท๒๑๒๐๒    ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
 ว๒๑๒๐๑  วิทยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๒๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
 ส๒๑๒๐๑  การป้องกันการ
ทุจริต 

๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๐๑  การป้องกันการ
ทุจริต 

๐.๕(๒๐) 

ว๒๑๒๐๓ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๒๐๔ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๑๒๐๑ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) ง๒๑๒๐๑ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) 



๙ 

 

๒. กิจกรรมนักเรียน  ๒. กิจกรรมนักเรียน  
     o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)     o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐) 
    o ชุมนุม  (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

(๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

(๕) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์๓ ๑.๕(๖๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร ์๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร ์๓ ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร ์๔ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๒.๐(๘๐) ส๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา  ๔ ๒.๐(๘๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและ       
                   พลศึกษา ๓ 

๑(๔๐) พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและ       
                    พลศกึษา ๔ 

๑(๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ศลิปะ ๓ ๑(๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศลิปะ ๔ ๑(๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๓ 

๑(๔๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี  ๔ 

๑(๔๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ท๒๒๒๐๑   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท๒๒๒๐๒   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๑  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๒๐๒  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๓ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๒๐๔ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๑ ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) ง๒๒๒๐๒ ไฟฟา้แลอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนักเรียน  ๒. กิจกรรมนักเรียน  



๑๐ 

 

    o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)      o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)  
    o ชุมนุม (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์๕ ๑.๕(๖๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร ์๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร ์๕ ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร ์๖ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๒.๐(๘๐) ส๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๖ ๒.๐(๘๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและ  
                   พลศึกษา ๕ 

๑(๔๐) พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและ  
                    พลศกึษา ๖ 

๑(๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑ ศลิปะ ๕ ๑(๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศลิปะ ๖ ๑(๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๕ 

๑(๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี  ๖ 

๑(๔๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ท๒๓๒๐๑   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท๒๓๒๐๒   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๒๐๑  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๒  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) ส๒๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๒๐๓ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๔ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๑ ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) ง๒๓๒๐๒ ไฟฟา้แลอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) 



๑๑ 

 

๒. กิจกรรมนักเรียน  ๒. กิจกรรมนักเรียน  
    o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)     o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)  
    o ชุมนุม  (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น และงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 

 
การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และ
รายวชิาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกติ ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และ
รายวชิาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติ  
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รายวิชาเพิ่มเติม) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จ านวนหน่วยกิต 
ว ๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร ์

๒๐ ๐.๕ 

ง ๒๑๒๐๑  ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
๔๐ ๑.๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จ านวนหน่วยกิต 
ว ๒๑๒๐๒  วิทยาศาสตร ์

๒๐ ๐.๕ 

ง ๒๑๒๐๒  ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
๔๐ ๑.๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จ านวนหน่วยกิต 
ว ๒๒๒๐๑  วิทยาศาสตร ์

๒๐ ๐.๕ 

ง ๒๒๒๐๑  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๔๐ ๑.๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จ านวนหน่วยกิต 
ว ๒๒๒๐๒  วิทยาศาสตร ์

๒๐ ๐.๕ 

ง ๒๒๒๐๒  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๔๐ ๑.๐ 

 

 

 



๑๔ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จ านวนหน่วยกิต 
ว ๒๓๒๐๑  วิทยาศาสตร ์

๒๐ ๐.๕ 

ง ๒๓๒๐๑ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๔๐ ๑.๐ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จ านวนหน่วยกิต 
ว ๒๓๒๐๒  วิทยาศาสตร ์

๒๐ ๐.๕ 

ง ๒๓๒๐๒  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๔๐ ๑.๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี      สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม  
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๑๒๐๑       จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑       เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง 
  

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง องค์ประกอบและประเภทของปิโตรเลียม หินต้นก าเนิดและแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม การส ารวจและแหล่งปิโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการส ารวจและการผลิต
ปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นน้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ ามันดิบ และ
การใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข สถานการณ์
พลังงานของโลกและของประเทศไทย การใช้พลังงานด้านการคมนาคมของประเทศไทย การก าหนดราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
ทดแทน  

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม  
ผลการเรียนรู้  

๑. อธิบายความส าคัญ และการก าเนิด ของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน และหินน้ ามัน  
๒. อธิบายแหล่ง การส ารวจ และปริมาณส ารองของปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาต ิ 
๓. อธิบายผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมและการน าไปใช้ประโยชน์  
๔. อธิบายโครงสรา้งราคาและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  
๕. อธิบายประเภทและการใช้ประโยชน์ จากเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน  
๖. น าเสนอแนวทางการใช้ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ อยา่งประหยัดและถูกวิธี  

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๑๒๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้น
เก่ียวกับการก าเนิดของ
ปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน และ
หินน้ ามัน  

อธิบายความส าคัญ และ
การก าเนิดของปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
และหินน้ ามัน  

 

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง 
องค์ประกอบและประเภทของ
ปิโตรเลียม หินต้นก าเนิดและ
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม  

 

๒ ๑๐ 

๒ 
การส ารวจ และปริมาณ
ส ารองของปิโตรเลียม 
และแก๊สธรรมชาติ  

 

อธิบายแหล่ง การส ารวจ 
และปริมาณส ารองของ
ปิโตรเลียม และแก๊ส
ธรรมชาติ  

 

การส ารวจและแหล่ง
ปิโตรเลียม ผลกระทบและ
แนวทางแก้ไขที่เกิดจากการ
ส ารวจและการผลติ
ปิโตรเลียม การแยกก๊าซ
ธรรมชาต ิการกลั่นน้ ามนัดิบ  

๓ ๑๐ 

๓ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และการน าไปใช้ประ
โยชน  

 

อธิบายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและการ
น าไปใช้ประโยชน์  

 

ผลิตภัณฑ์จากกา๊ซธรรมชาติ
และจากการกลั่นน้ ามันดบิ 
และการใช้ประโยชน ์
ผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิต ผลิตภณัฑ์จาก
ปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข  

๓ ๑๐ 

๔ 
โครงสรา้งราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง และ
สถานการณ์การใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
การคมนาคม  

อธิบายโครงสร้างราคา
และวิเคราะห์
สถานการณ์การใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม  

การก าหนดราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง ผลกระทบและแนว
ทางการแก้ไขผลจากการใช้
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  

๔ ๑๐ 

๕ 
ประโยชน์จาก
เชื้อเพลิงที่เป็น
พลังงานทดแทน  

อธิบายประเภทและ
การใช้ประโยชน์ จาก
เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน

อธิบายประเภทและการใช้
ประโยชน์ จากเชื้อเพลิงที่เป็น
พลังงานทดแทน  

๒ ๑๐ 



๑๗ 

 

ทดแทน   

๖ 
การน าเสนอ  
 

น าเสนอแนวทางการ

ใช้ปิโตรเลียม และ

แก๊สธรรมชาต ิอย่าง

ประหยัดและถูกวิธี  
 

หลักการน าเสนองานที่ดี  
รูปแบบการน าเสนองาน เนื้อหา 
ที่ดี และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการน าเสนอ 
เช่น PowerPoint Sonyvegus 
และ KineMaster  

๒ ๑๐ 

สอบกลางภาค 
๒ ๑๐ 

สอบปลายภาค 
๒ ๑๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม  
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๑   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑      เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์
เบ้ืองต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน 
ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ และการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ

ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น ไปสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง  

เพื่อให้เกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้  
๑. เพื่อให้มีความรู้หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
๒. เพื่อให้มีความรู้ถึงคุณสมบัติแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแบบต่าง ๆมีทักษะในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ E,I,Rเพื่อให้
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมอืวัดและทดสอบการใช้งานเบ้ืองต้นของมัลติมิเตอร์แบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล  
๓. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัตัวต้านทานสามารถอ่านค่าสีของตัวตา้นทานและวัดค่าตัวต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์  
๔. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัวงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้นสามารถประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น  
๕. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัตัวเก็บประจุมีทักษะในการอา่นค่า วัดและตรวจสอบตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์  

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นรหสัวิชา ง ๒๑๒๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ระบบความปลอดภัยใน
งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

 

1. เพื่อให้มีความรู้หลัก
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

 

แสดงความรู้หลักปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และสาธิตการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับอันตราย
จากไฟฟ้าดูด  
 

๗ ๑๐ 

๒ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า  

 

๒. เพื่อให้มีความรู้ถึง
คุณสมบัติแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆมีทักษะ
ในการค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ E,I,R  
 

อธิบายถึงคุณสมบัติแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ และ
ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ E,I,R 
ได้  

 

๗ ๑๐ 

๓ 
เครือ่งมือวัดและทดสอบ  

 

๓. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดและทดสอบ
การใช้งานเบื้องต้นของมัล
ติมิเตอร์แบบแอนะลอก
และแบบดิจิตอล  

แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
และทดสอบปฏิบัติงานการใช้งาน
เบื้องต้นของมัลติมิเตอร์แบบอะ
นาล็อกและแบบดิจิตอล  

 

๘ ๑๐ 

๔ 
ตัวต้านทาน  

 

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ตัวต้านทานสามารถอ่าน
ค่าสีของตัวต้านทานและ
วัดค่าตัวต้านทานด้วย
โอห์มมิเตอร์  
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวต้านทาน
ปฏิบัติอ่านค่าสีของตัวต้านทาน
และวัดค่าตัวต้านทานด้วยโอห์ม
มิเตอร์  

 

๘ ๑๐ 

๕ 
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  

 
5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
สามารถประกอบและ
ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า

แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น  
สามารถประกอบและตรวจสอบ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  

๘ ๑๐ 



๒๐ 

 

เบื้องต้น  
สอบกลางภาค 

๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๑๒๐๒   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒   เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์โครงงาน การตั้งประเด็น
ค าถามหรือปัญหา ตั้งสมมติฐาน การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การเลือกเทคนิควิธีการ วัสดุอปุกรณ์ เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
อภิปราย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร ์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม  

๑. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทตา่ง ๆ  
๒. อภิปรายและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนรู้ โครงงาน  
๓. ตั้งประเด็นค าถามหรอืปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการส ารวจตรวจสอบ เลือก เทคนิควิธีการวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๑๒๐๒   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒   เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ความหมายและ
ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

 

สามารถสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย
ความหมายและ
ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ต่าง ๆ  

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย
และประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

 

๓ ๑๐ 

๒ 
กระบวนการศึกษาและ
พัฒนาโครงงาน  

 

- สามารถอภิปรายและ
วิเคราะห์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ในประเด็น
ส าคัญ แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ
แนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนา
โครงงาน  

- สามารถตั้งประเด็น
ค าถามหรือปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน วาง
แผนการส ารวจ
ตรวจสอบ เลือก 
เทคนิควิธีการวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่
เหมาะสม  

การวิเคราะห์โครงงาน การตั้ง
ประเด็นค าถามหรือปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน การวางแผน
การส ารวจตรวจสอบ การ
เลือกเทคนิควิธีการ วสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม  

 

๗ ๒๐ 

๓ 
รวบรวมข้อมูล เขียน
รายงานและน าเสนอ
โครงงาน  

 

สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ เขียน

สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ 
การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้

๘ ๓๐ 



๒๓ 

 

รายงานและน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

 

กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และการทดลอง  

สอบกลางภาค 
๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม  
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๒   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒      เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์
เบ้ืองต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน 
ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ และการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ

ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น ไปสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง  

เพื่อให้เกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้  

๑. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัตัวเหน่ียวน ามีทักษะในการอา่นค่า วัดและตรวจสอบตัวเหน่ียวน าด้วยโอห์ม
มิเตอร์  

๒. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัอุปกรณ์สารกึ่งตัวน ามทีักษะในการวัดและตรวจสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าด้วย
โอห์มมิเตอร์  

๓. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในการวัดและตรวจสอบไมโครโฟนและล าโพงด้วยโอห์มมิเตอร ์ 
๔. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งสามารถต่อวงจรและตรวจสอบวงจรแสงสว่างหลอด 

ฟลูออเรสเซนต์  
๕. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการบัดกรีและถอนบัดกรีชิน้งานตามเทคนิคการบัดกรี  
๖. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์  

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 



๒๕ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นรหสัวิชา ง ๒๑๒๐๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ตัวเก็บประจุ  

 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัว
เก็บประจุมีทักษะในการ
อ่านค่า วัดและตรวจสอบ
ตัวเก็บประจุด้วยโอห์ม
มิเตอร์  

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวเก็บประจุ
อ่านค่า วัดและตรวจสอบตัวเก็บ
ประจุด้วยโอห์มมิเตอร์  

 

๕ ๕ 

๒ 
ตัวเหนี่ยวน า  

 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัว
เหนี่ยวน ามีทักษะในการ
อ่านค่า วัดและตรวจสอบ
ตัวเหนี่ยวน าด้วยโอห์ม
มิเตอร์  

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวเหนียวน า  

อ่านค่า วัดและตรวจสอบตัวเก็บ
เหนี่ยวน าด้วยโอห์มมิเตอร์  

๕ ๕ 

๓ 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  

 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน ามี
ทักษะในการวัดและ
ตรวจสอบอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน าด้วยโอห์มมิเตอร์  

แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวน า และตรวจสอบอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน าด้วยโอห์มมิเตอร์  

 

๕ ๕ 

๔ 
ไมโครโฟนและล าโพง  
 

เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ในการวัดและตรวจสอบ
ไมโครโฟนและล าโพงด้วย
โอห์มมิเตอร์  

แสดงความรู้เกี่ยวกับไมโครโฟน
และล าโพงวัดและตรวจสอบ
ไมโครโฟนและล าโพงด้วยโอห์ม
มิเตอร์  

๕ ๕ 

๕ 
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ

วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
สามารถต่อวงจรและ
ตรวจสอบวงจรแสงสว่าง
หลอดฟลูออเรสเซนต  

 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
แสงสว่าง ต่อและตรวจสอบวงจร
แสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์  

 

๕ ๑๐ 

๖ 
เทคนิคการบัดกรี  เพื่อให้มีความรู้ และทักษะ

เก่ียวกับเทคนิคการบัดกรี
และถอนบัดกรีชิ้นงานตาม

แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
บัดกรี  
และถอนบัดกรีชิ้นงานตามเทคนิค

๕ ๑๐ 



๒๖ 

 

เทคนิคการบัดกร  

 
การบัดกรี  

๗ 
การประกอบวงจรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นบนแผ่นวงจร
พิมพ  
 

เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เก่ียวกับการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์บน
แผ่นวงจรพิมพ  

 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์บน
แผ่นวงจรพิมพ์  
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลง
บนแผ่นวงจรพิมพ์  

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค 
๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑    จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑     เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง  

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่ก าหนดให้ ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของเล่นที่
ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการท างานของของเล่น ด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา สามารถ
สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม  
ผลการเรียนรู้  

๑. ตั้งค าถามเกี่ยวกับหลักการทางวทิยาศาสตร์ทีส่ังเกตได้จากการเล่นของเล่น  
๒. สังเกตและอธิบายหลกัการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์อย่างงา่ยที่

ประกอบข้ึนในของเล่น  
๓. ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่ 

ประกอบข้ึนในของเล่นที่ก าหนด  
๔. ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างงา่ย  
๕. มีเจตคตทิี่ดตี่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น  

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนร ู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบของเล่น  

 

- ตั้งค าถามเกี่ยวกับ
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้
จากการเล่นของเล่น - 
สังเกตและอธิบาย
หลักการท างานของ
เครื่องกลอย่างง่าย 
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างงา่ย
ที่ประกอบข้ึนในของ
เล่น - ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อบกพร่องของ
เครื่องกลอย่างง่าย 
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างงา่ย
ที่ ประกอบข้ึนในของ
เล่นที่ก าหนด  

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
สร้างของเล่นอย่างง่ายตาม
แบบที่ก าหนดให  

 

๕ ๑๐ 

๒ 
ออกแบบของเล่น และ
ประดิษฐ์ของเล่น  

ออกแบบและประดิษฐ์
ของเล่นโดยใช้
เครื่องกลอย่างง่าย 
และไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างงา่ย  

ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของ
เล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างงา่ย
หรือหลักการทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างงา่ย  

๑๐ ๓๐ 

๓ 
น าเสนอผลงาน  สามารถน าเสนอผลงาน

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ได ้
อธิบายการท างานของของ
เล่น ด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการสืบเสาะหา

๓ ๒๐ 



๒๙ 

 

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์
สอบกลางภาค 

๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส ง ๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  

ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง และ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง และงานบริการไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน  

เพื่อให้เกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสรา้ง และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง  

๓. ให้บริการงานไฟฟ้ากบัสถานศึกษาและชุมชน  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๑ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัสวิชา รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

 

สามารถแสดงความรู้
เกี่ยวกับโครงสรา้ง และ
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟา้  

 

๘ ๑๐ 

๒ 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบไฟฟ้าก าลัง  
 

สามารถตรวจสอบซ่อม
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบไฟฟ้าก าลัง  

ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบไฟฟ้า
ก าลัง  

๑๐ ๓๐ 

๓ 
บริการงานไฟฟา้  สามารถให้บริการงาน

ไฟฟ้ากับสถานศึกษา
และชุมชน  

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน  

๒๐ ๓๐ 

สอบกลางภาค 
๑ ๑๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๒๒๐๒    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์โครงงาน การตั้งประเด็น
ค าถามหรือปัญหา ตั้งสมมติฐาน การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การเลือกเทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
อภิปราย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม  
ผลการเรียนรู้  

๑. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทตา่ง ๆ  
๒. อภิปรายและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง และพัฒนาโครงงาน  
๓. ตั้งประเด็นค าถามหรอืปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการส ารวจตรวจสอบ เลือก เทคนิควิธีการวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๒๒๐๒    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ความหมายและ
ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

สามารถสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย
ความหมายและ
ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ต่าง ๆ  

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย
และประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๓ ๑๐ 

๒ 
กระบวนการศึกษาและ
พฒันาโครงงาน  

- สามารถอภิปรายและ
วิเคราะห์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ในประเด็น
ส าคัญ แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ
แนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนา
โครงงาน  
- สามารถตั้งประเด็น
ค าถามหรือปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน วาง
แผนการส ารวจ
ตรวจสอบ เลือก 
เทคนิควิธีการวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่
เหมาะสม  

การวิเคราะห์โครงงาน การตั้ง
ประเด็นค าถามหรือปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน การวางแผน
การส ารวจตรวจสอบ การ
เลือกเทคนิควิธีการ วสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม  
 

๗ ๒๐ 

๓ 
รวบรวมข้อมูล เขียน
รายงานและน าเสนอ
โครงงาน  

 

สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ เขียน

สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ 
การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้

๘ ๓๐ 



๓๔ 

 

รายงานและน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
 

กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และการทดลอง  

สอบกลางภาค 
๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส ว ๒๒๒๐๔  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  

ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง และ
บ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ และการบริการไฟฟ้า โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการส ารวจ

ตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน  

เพื่อให้เกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสรา้ง และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๒. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อนและมอเตอร์  
๓. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทส านักงาน  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๖ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัสวิชา รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 

สามารถแสดงความรู้
เกี่ยวกับโครงสรา้ง และ
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟา้  
 

๘ ๑๐ 

๒ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทความร้อน
และมอเตอร์  

สามารถตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ความรอ้นและมอเตอร์  

ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ความร้อนและมอเตอร์ 

๑๐ ๓๐ 

๓ 
บริการงานไฟฟา้  
 

สามารถให้บริการงาน
ไฟฟ้ากับสถานศึกษา
และชุมชน  

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน  

๒๐ ๓๐ 

สอบกลางภาค 
๑ ๑๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๓๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๓๒๐๑    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดูแลความ
งามและการเลือกใช้เครื่องส าอาง เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความงามและ
สุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
ผลการเรียนรู้  

๑. อธิบายสว่นต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

๒. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทตา่งๆ  
๓. สืบค้นข้อมูลและส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม  
๔. น าความรู้ไปใชใ้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๕. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม  

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๘ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๓๒๐๑   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับ
ความงาม  

สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและ
อธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
เก่ียวกับความงามประเภทต่างๆ  

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ
อธิบาย ความงามที่สมวยัและ
ปัจจัยที่มีผลต่อความงาม  
 

๕ ๑๐ 

๒ 
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี
เกี่ยวกับความ
งาม  

- สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ
และอธิบายผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเก่ียวกับความงาม
ประเภทต่างๆ  

การดูแลความงามและการ
เลือกใช้เครื่องส าอาง 
เครื่องส าอางในชวีิตประจ าวัน  
 

๕ ๑๐ 

๓ 
ภูมิปัญญาไทย
ที่เกี่ยวกับ
ความงาม  

สืบค้นข้อมูลและส ารวจ
ตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่
เกี่ยวกับความงาม  

การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อ
ความงามและสุขภาพ เทคโนโลยี
เพื่อความงามและสุขภาพ  

๕ ๒๐ 

๔ 
น าเสนอผลงาน  

 
- สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้และ
สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกบั
ความงามอยา่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
- น าความรู้ไปใช้ในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความงาม
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

สื่อสารสิ่งทีรู่้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มจีิตวทิยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม  
 

๓ ๒๐ 

สอบกลางภาค 
๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 



๓๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส ง ๒๓๒๐๑  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑    เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  

ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง และ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง และงานบริการไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน  

เพื่อให้เกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสรา้ง และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๒. ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง  
๓. ให้บริการงานไฟฟ้ากบัสถานศึกษาและชุมชน  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๔๐ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัสวิชา รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 

สามารถแสดงความรู้
เกี่ยวกับโครงสรา้ง และ
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟา้  
 

๘ ๑๐ 

๒ 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบไฟฟ้าก าลัง 

สามารถตรวจสอบซ่อม
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบไฟฟ้าก าลัง  

ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบไฟฟ้า
ก าลัง  

๑๐ ๓๐ 

๓ 
บริการงานไฟฟา้  
 

สามารถให้บริการงาน
ไฟฟ้ากับสถานศึกษา
และชุมชน  

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน  
 

๒๐ ๓๐ 

สอบกลางภาค 
๑ ๑๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๔๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๓๒๐๒    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์โครงงาน การตั้งประเด็น
ค าถามหรือปัญหา ตั้งสมมติฐาน การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การเลือกเทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
อภิปราย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม  
ผลการเรียนรู้  

๑. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทตา่ง ๆ  
๒. อภิปรายและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง และพัฒนาโครงงาน  
๓. ตั้งประเด็นค าถามหรอืปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการส ารวจตรวจสอบ เลือก เทคนิควิธีการวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๔๒ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว ๒๓๒๐๒    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
ความหมายและ
ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
 

สามารถสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย
ความหมายและ
ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ต่าง ๆ  

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย
และประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
 

๓ ๑๐ 

๒ 
กระบวนการศึกษาและ
พัฒนาโครงงาน  

- สามารถอภิปรายและ
วิเคราะห์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ในประเด็น
ส าคัญ แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ
แนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนา
โครงงาน  
- สามารถตั้งประเด็น
ค าถามหรือปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน วาง
แผนการส ารวจ
ตรวจสอบ เลือก 
เทคนิควิธีการวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่
เหมาะสม  

การวิเคราะห์โครงงาน การตั้ง
ประเด็นค าถามหรือปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน การวางแผน
การส ารวจตรวจสอบ การ
เลือกเทคนิควิธีการ วสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม  
 

๗ ๒๐ 

๓ 
รวบรวมข้อมูล เขียน
รายงานและน าเสนอ
โครงงาน  

สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ เขียน

สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ 
การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้

๘ ๓๐ 



๔๓ 

 

รายงานและน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
 

กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และการทดลอง  
 

สอบกลางภาค 
๑ ๒๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส ง ๒๓๒๐๒  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  

ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง และ
บ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ และการบริการไฟฟ้า โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการส ารวจ

ตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้เกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน 
ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสรา้ง และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๒. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อนและมอเตอร์  
๓. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทส านักงาน  

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัสวิชา รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑ 
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

สามารถแสดงความรู้
เกี่ยวกับโครงสรา้ง และ
หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟา้  
 

๘ ๑๐ 

๒ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทความร้อน
และมอเตอร์ 

สามารถตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ความรอ้นและมอเตอร ์

ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ความร้อนและมอเตอร์ 

๑๐ ๓๐ 

๓ 
บริการงานไฟฟา้  สามารถให้บริการงาน

ไฟฟ้ากับสถานศึกษา
และชุมชน  

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน  
 

๒๐ ๓๐ 

สอบกลางภาค 
๑ ๑๐ 

สอบปลายภาค 
๑ ๒๐ 

รวม 
๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

การให้ระดับผลการเรียน  
ในการตัดสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหใ้ช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ 
ระดับ รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตไดจ้ะต้องไดร้ะดบัผลการเรียนตั้งแต ่๑ ขึน้ไป โดยมีแนว การให้ระดับผลการเรียน
ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

๘๐ – ๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๗๕ – ๗๙ ๓.๕ ดีมาก 

๗๐ – ๗๔ ๓ ดี 

๖๕ – ๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 

๖๐ – ๖๔ ๒ ปานกลาง 

๕๕ – ๕๙ ๑.๕ พอใช ้

๕๐ – ๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

๐ – ๔๙ ๐ ต่ ากว่าเกณฑ ์
การประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมิน

เป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม ดีและผ่าน สถานศึกษาสามารถก าหนด
ความหมายของผลการประเมินคุณภาพเป็นดีเย่ียม ดีและผ่าน ซึ่งสามารถใช้ดังนี้  
๑) การประเมินอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน  

ดีเยี่ยม หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์  
แสดงความคดิเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษา สุภาพและเรียบเรียงไดส้ละสลวย  

ดี หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญได ้เขียนวิพากษ์วจิารณ์ และเขียน สร้างสรรค์ไดโ้ดยใช้ภาษาสุภาพ  
ผ่าน หมายถึง สามารถจบัใจความส าคัญและเขียนวิพากษว์ิจารณ์ได้บ้าง  

๒) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน ชวีิตประจ าวันเพื่อ

ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  
ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ สังคม  

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด 



๔๗ 

 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้ารว่มกจิกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน  
ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข  

ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวชิาและรอการตัดสิน ให้ใช้
ตัวอักษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย  
๑) ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

“มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ไดร้ับการผอ่นผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  

“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน เช่น 
ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส้่งงานที่มอบหมายให้ท าซ่ึงงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผล
การเรียน หรือมีเหตุสุดวสิัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  
๒) ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

“ผ” หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
“มผ” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”  
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วดัทีผู่้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้และให้สอบ

แก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทัง้นี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศกึษานัน้  
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดลุยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ผลการเรยีนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้  

๑) ให้เรียนซ้ ารายวชิาถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
๒) ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวชิาใด  
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณ ีดังนี ้ 

๑. มีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได ้เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่ติด
ค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกต ิ(ตั้งแต่ ๐ - ๔)  

๒. ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสดุวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือส่งผลงานที่ตดิคา้งอยู่

เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปญัหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ไดร้ะดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายใน ปีการศกึษานั้น ถ้าผูเ้รียนไม่มา
ด าเนินการแก ้“ร” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใหเ้รียนซ้ ารายวิชา ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอกีไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แตเ่มื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้  



๔๘ 

 

(๑) ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถา้เป็นรายวิชาพื้นฐาน  
(๒) ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า เรียนแทนรายวิชาใด  
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้  

๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือ
วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณี
พิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก้ “มส”กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปี
การศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้
แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  

 ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
 ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษา

จัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวชิาใหม่ได้ ส าหรับรายวิชาเพิม่เติมเท่านั้น 

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวชิาใด 

ในกรณีภาคเรียนที ่๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐”“ร”“มส” ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปี
การศกึษาถัดไป สถานศกึษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้นเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี ้
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการดาเนินการเรียนการสอนในภาค
ฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

 
หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กจิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ียุว
กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง ๑ กิจกรรมและเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก ๑ กจิกรรม ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจดัซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ก าหนด 
หรือปฏิบัติกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณลักษณะทีต่้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” 
ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศกึษา  
 
 



๔๙ 

 

การเรียนซ้ า  
สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดงันี้  

กรณีที่ ๑ เรียนซ้ ารายวิชา หากผู้เรียนไดร้ับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแลว้ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวชิานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหน่ึงที่
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วนัหยุด ชั่วโมงวา่งหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอ้น เป็นต้น  

กรณีที่ ๒ เรียนซ้ าชั้น ม ี๒ ลักษณะ คือ  
ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากวา่ ๑.๐๐ และมแีนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ

เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
 ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน ปีการศึกษานั้น  

ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หากเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่
ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแก้ไขผลการเรียน  
การสอนซ่อมเสรมิ  

การสอนซ่อมเสริม เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนไดม้เีวลา
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มข้ึน จนสามารถบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว ้การสอนซ่อมเสริมเป็นการ
สอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน โดยจดั
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบุคคลของผู้เรียน  
การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณดีังต่อไปน้ี  

๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานัน้ ควรจัด การสอนซ่อมเสริม 
ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน  

๒) การประเมินระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / 

คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั 

๓) ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรยีนได้ระดับผลการเรียน “๐” 
ต้องจัดการสอนซ่อมเสรมิก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว  

๔) ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซอ่มเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานศึกษา 
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